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Tid Emne Beskrivelse Materialer/aktiviteter 

Uge 32-35 Hvad tror du? 

 

Hvorfor slår man? Må man slå 

igen? Det kan være tanker, som 

man kan få, hvis man ser en 

slåskamp.  

Nogle gange fortæller 

religionen, hvad vi skal gøre. 

Andre gange bruger vi vores 

fornuft. Det vil du opdage i 

forløbet her. 

Hvad tror du? - Forløb - Kristendomskundskab indskoling - Alinea 

Uge 36 Lejrskole   

Uge 37-40 Mit hæfte om 

kirken 

I hæftet her lærer eleverne om 

den danske kirke. 

file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/kirken.pdf  

Uge 41 Emneuge   

Uge 42 Efterårsferie   

Uge 43-46 Engle Hæftet lægger op til gode 

dialoger omkring engle, 

samtidig med at det introducerer 

eleverne for englenes rolle i 

biblen og salmer.  

https://drive.google.com/file/d/1Kwlp_LchnZvxUt1zgm3KX5kQnn

OEzkUY/view  

47-49 Juleevangeliet Et lille hæfte med opgaver og 

malesider som knytter sig til 

bibelhistorien om 

Juleevangeliet.  

file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Juleevangeliet%20opgaveh

%C3%A6ftet.pdf 

Uge 50 Emneuge – jul    

Uge51 Juleevangeliet Fortsættelse   

 

Uge 52-1 Juleferie   

Uge 1-5 Jesus fortalte 

historier 

Måske kan du godt lide at få 

fortalt en historie? Jesus fortalte 

mange historier, dengang han 

Jesus fortalte historier - Forløb - Kristendomskundskab indskoling - 

Alinea 

https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/A8so-hvad-tror-du
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/kirken.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Kwlp_LchnZvxUt1zgm3KX5kQnnOEzkUY/view
https://drive.google.com/file/d/1Kwlp_LchnZvxUt1zgm3KX5kQnnOEzkUY/view
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Juleevangeliet%20opgavehÃ¦ftet.pdf
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Juleevangeliet%20opgavehÃ¦ftet.pdf
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/A8Rj-jesus-fortalte-historier
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/A8Rj-jesus-fortalte-historier
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levede. Jesus gik rundt sammen 

med forskellige folk. Nogle 

gange var de ude at sejle. Nogle 

gange gik de rundt i bjergene, og 

andre gange var han til fest. Og 

så kunne det ske, at Jesus kom 

med en fortælling. Nogle af 

fortællingerne skal du se 

nærmere på i forløbet her. 

Uge 6 Emneuge Showtime  

Uge 7 Vinterferie   

Uge 8-12 Påsken Oplægget indeholder 32 sider, 

hvor du og eleverne føres 

igennem Jesus' dage i påsken.  

Eleverne læser historien og skal 

samtidig løse opgaver, hvor de 

skal drøfte forskellige ting både 

med sig selv og hinanden.  

Fx skal de tale sammen om at 

sladre og om begravelse. 

https://www.indskolingenlaerlet.dk/448289635  

file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/pop%20up%20bog%20p%C

3%A5ske.pdf (Pop-up-bog) 

Uge 13 Temauge   

Uge 14 Påskeferie   

Uge 15-20 Bibelhistorier  Oplæggene indeholder oplæg til 

samtale og debat, indenfor det 

emne, bibelhistorien har 

omhandlet. Fx jalousi, vrede og 

tilgivelse. 

https://www.indskolingenlaerlet.dk/448289635  

Noahs ark: 

file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Noahs%20ark.pdf 

https://www.indskolingenlaerlet.dk/448289635
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/pop%20up%20bog%20pÃ¥ske.pdf
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/pop%20up%20bog%20pÃ¥ske.pdf
https://www.indskolingenlaerlet.dk/448289635
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Noahs%20ark.pdf
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Uge 21-24 Spiseregler 

 

 

I nogle religioner må man da 

ikke spise svinekød, siger du 

måske? Jo, det er rigtigt. I 

forløbet her kommer du til at 

arbejde med spisereglerne i flere 

religioner. 

Spiseregler - Forløb - Kristendomskundskab indskoling - Alinea 

Uge 25 Klasseuge   

https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/AAdd-spiseregler
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Der tages forbehold for ændringer. 

Undervisningen følger i øvrigt de vejledende Fælles Mål fra UVM. 


